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1. INLEIDING
Plangebied
Het plangebied omvat de woonkernen van Velsen-Noord, Sportpark Rooswijk en een klein
deel van het bedrijventerrein Grote Hout. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse
planologische regeling te geven voor dit plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen
mogelijk gemaakt.
Procedure
Voordat de formele bestemmingsplanprocedure zal starten, die in de Wet ruimtelijke ordening
staat beschreven, heeft het college de ingezetenen, natuurlijke en rechtspersonen in de
gelegenheid gesteld om hun mening omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar te
maken.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder met ingang van 6 februari 2015
gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden er
schriftelijke reacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders.
Inspraak
In de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn er drie
schriftelijke inspraakreacties binnengekomen. Deze reacties zijn in bijlage 1 opgenomen.
Art. 3.1.1 Bro-overleg
Naast de inspraak zijn er tevens vijf reacties ontvangen op grond van het art. 3.1.1. Brooverleg.
De inspraakrapportage wordt na vaststelling door B&W toegezonden aan een ieder die
schriftelijk of mondeling heeft gereageerd. Daarnaast zal de inspraakrapportage na
vaststelling door B&W ter kennisname aan de gemeenteraad worden aangeboden.
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2. RESULTATEN INSPRAAK
Het voorontwerpbestemmingsplan Velsen-Noord heeft vanaf 6 februari 2015 gedurende zes
weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid om schriftelijke reacties in te dienen.
Op het voorontwerpbestemmingsplan zijn is drie schriftelijke reactie binnengekomen.
De reacties worden hieronder samengevat en beantwoord.
1.
J. Koper - Van Rijswijkstraat 17
reactie
1. Verzocht wordt de woonbestemming te wijzigen naar Kantoren, conform de feitelijke
situatie en het vigerende bestemmingsplan.
2. Verzocht wordt het bouwvlak over te nemen uit het vigerende bestemmingsplan.
3. De huidige nokhoogte van het pand is 10 m. Dit geldt ook voor de hoekwoning aan de
Wijkerstraatweg. Het verzoek is daarom om de nokhoogte op 10m te stellen, in plaats
van op 9m.
4. Verzocht wordt om de goothoogte van het bijgebouw wederom op 6m te stellen.
Commentaar
Het bestemmingsplan wordt aangepast conform opmerkingen inspreker.
2.
TATA Steel
Reactie
1. Verzocht wordt om de bedrijfsbestemming te behouden voor het gedeelte van het
Tata terrein waar de tennisbanen liggen, en deze niet alleen voor Sport te
bestemmen.
2. Onder de spooruitloop naar Beverwijk, vanaf de Wenckebachstraat naar het westen,
bevindt zich een primaire waterkering. Deze ligt gedeeltelijk op gronden van Tata
Steel. De weergave van de primaire waterkering op de verbeelding omvat naast de
kernzone ook de beschermingszones. Deze gelden volgens de legger van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het terrein van Tata Steel echter
niet. Verzocht wordt daarom om alleen de kernzone op de verbeelding op te nemen.
3. In de regels is onder 22.3 ook de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland
genoemd. Deze is op het plangebied niet van toepassing.
Commentaar
1. Het terrein is, voor zover ons bekend, nooit in gebruik geweest als bedrijf. Tata heeft
hier altijd een tenniscomplex op gehad. Een bestemmingsplan dient zoveel mogelijk
overeen te komen met de feitelijke situatie. Tata heeft in een mondelinge toelichting
aangegeven dat het bedrijf hecht aan de mogelijkheid om het terrein in de toekomst
toch voor bedrijfsdoeleinden te gaan gebruiken. Daarom zal de bedrijfsbestemming
wederom worden opgenomen, maar met extra aanduiding ‘sport’, waarmee ook het
tenniscomplex planologisch is vastgelegd.
2. In de legger (vastgesteld 8-10-2008) is op de gronden van Tata inderdaad alleen de
kernzone opgenomen. De kernzone is 5 meter aan weerszijden van de kern van het
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dijklichaam. De verbeelding wordt aangepast conform de legger (situatiekaart 110 t/m
112, legger Amsterdam). Ten hoogte van de Andreaweg is een beschermingszone
opgenomen, ook deze zal op de verbeelding worden aangeduid zoals wettelijk vereist
is op grond van het Barro.
3. Dit is een terechte opmerking, het bestemmingsplan wordt aangepast.
3.
Delta Onroerend Goed B.V.
Reactie
Delta Onroerend Goed B.V. is eigenaar van de locatie van het voormalige congrescentrum
De Schouw aan de Bleyenhoevelaan. De locatie is aangekocht met de intentie de locatie te
ontwikkelen tot een woonbestemming. Met verzoekt hiertoe een wijzigingsbevoegdheid op te
nemen.
Commentaar
De gemeente heeft een positieve houding ten opzichte van de herontwikkeling van het
perceel. Op dit moment zijn de mogelijkheden van en voorwaarden voor de herontwikkeling
echter nog niet inzichtelijk. Daarom kan geen wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen.
Voor de herontwikkeling dient een afzonderlijke planologische procedure doorlopen te
worden.
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3. RESULTATEN VAN HET ART. 3.1.1 BRO-OVERLEG
Er zijn vijf reacties van instanties ontvangen. Er wordt hierna nader ingegaan op de
inhoudelijke reacties en ons commentaar daarop.
1. Provincie Noord-Holland
reactie:
1. Bij de wijzigingsbevoegdheden om woningbouw mogelijk te maken op de
Triangellocaties is niet onderbouwd op welke wijze deze ontwikkeling voorziet in een
regionale behoefte. Dit is vereist op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening
(Ladder voor Duurzame verstedelijking). De toelichting dient hierop te worden
aangepast.
2. Tekstuele aanpassing: “Luchthavenindelingsbesluit” moet zijn
“Luchthavenindelingbesluit Schiphol”.
3. De opnieuw vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Verordening (besluit februari 2014)
wordt niet goed omschreven in de toelichting.
4. Het recent vastgestelde Milieubeleidsplan 2015-2018 is niet genoemd in de
toelichting.
5. Het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2014-2018 is niet genoemd in de
paragraaf over het Provinciaal verkeers- en vervoersplan.
6. De paragraaf in de toelichting over het provinciaal waterplan is gedateerd.
7. In hoofdstuk 4 van de toelichting mist de Agenda Groen en het Natuurbeheerplan
2016.
commentaar:
De toelichting zal worden aangepast en aangevuld n.a.v. de opmerkingen.
2. N.V. Nederlandse Gasunie
reactie:
1. Op de hoek Wenckebachstraat / Rijk de Waalweg ligt binnen de bestemming
‘Leiding-Gas’ een afsluitlocatie. Verzocht wordt deze locatie te bestemmen als
‘Leiding-Afsluiterlocatie’.
2. Ter plaatse van de Wijkerstraatweg (Meba terrein) ligt de bestemming ‘Leiding-Gas’ in
een bouwvlak. Ter plaatse van de dubbelbestemming mag niet worden gebouwd.
Verzocht wordt daarom het bouwvlak zodanig aan te passen, dat deze niet samenvalt
met de bestemming ‘Leiding-Gas’.
3. Verzocht wordt om rondom het gasontvangstation de aanduiding ‘veiligheidszonebedrijven’ op te nemen, om te voorkomen dat binnen de uit het Activiteitenbesluit
milieubeheer voortvloeiende veiligheidsafstanden, kwetsbare objecten en/of beperkt
kwetsbare objecten gerealiseerd kunnen worden.
commentaar:
1. De afsluiterlocatie zal, binnen de bestemming ‘Verkeer’, worden bestemd door middel
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van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - afsluiterlocatie'. De bestemming
‘Leiding-Afsluiterlocatie’ kan niet worden opgenomen omdat deze niet voorkomt in de
landelijke Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012).
2. Het bouwvlak zal worden aangepast.
3. Het bestemmingsplan wordt aangepast.
3. Liander Infra West N V.
reactie:
1. Liander is eigenaar van drie 50kV-kabelverbindingen en diverse gasdrukmeet- en
regelstations in het plangebied. De gronden ter plaatse van het tracé 50kVkabelverbindingen zijn niet voorzien van een dubbelbestemming waarmee
gebruiksbeperkingen worden gesteld aan de gronden. Verzoek is het voorontwerp
zodanig aan te passen dat aan de gronden, waarin de 50kV-kabelverbindingen zijn
gelegen, een dubbelbestemming wordt toegekend, voorzien van passende
bouwregels en een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk of
werkzaamheden, ter bescherming van de verbindingen.
2. Verzocht wordt voor de twee gasdrukmeet- en regelstations gelegen aan de
Wijkerstraatweg en Bleyenhoevelaan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' op de
verbeelding op te nemen, evenals bij de Schoonoordstraat en de Pieter Janszstraat
het geval is.
3. Verzocht wordt voor voor alle vier de stations de daarbij behorende veiligheidscontour
(Barim - zone) op de verbeelding weer te geven.
commentaar:
1. In bestemmingsplannen worden uitsluitend kabels en leidingen (gas, water, elektra,
rioolpersleidingen) opgenomen die ruimtelijke relevantie hebben en/of van belang zijn
in het kader van de externe veiligheid. Het gaat dan altijd om de
hoofdtransportstructuur. In elk bestemmingsplangebied bevinden zich uiteraard ook
kabels en leidingen voor distributie en huisaansluitingen, maar die worden niet in een
ruimtelijke plan opgenomen. De 50kV kabels hebben geen ruimtelijke consequenties
(veiligheidszones e.d.). Ten behoeve van de bescherming van het energietransport
dient bij graafwerkzaamheden altijd een KLIC melding te worden gedaan. Derhalve is
het niet nodig deze in het bestemmingsplan op te nemen. In het huidige
bestemmingsplan zijn deze kabels overigens ook niet opgenomen.
2. De gasdrukmeet- en regelstations zijn bouwwerken ten behoeve van een
infrastructurele voorziening. Op grond van art. 2 onderdeel 18 van bijlage II
behorende bij het Besluit Omgevingsrecht kunnen dergelijke bouwwerken tot een
maximale hoogte van 3 meter en een maximale oppervlakte van 15m2 binnen alle
bestemmingen vergunningvrij worden opgericht en gebruikt. In de systematiek die de
gemeente Velsen hanteert worden alleen bouwwerken op de verbeelding opgenomen
die niet vergunningsvrij zijn.
3. Het opnemen van veiligheidscontouren rond bouwwerken die vergunningsvrij kunnen
worden opgericht creëert een schijnveiligheid. Deze bouwwerken kunnen immers
zonder vergunning overal worden opgericht, ook waar geen veiligheidscontouren
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bestaan. Bij de gasdrukmeet- en regelstations die vanwege hun maatvoering niet
vergunningsvrij kunnen worden opgericht zullen de veiligheidscontouren in het
bestemmingsplan worden opgenomen.
4. Brandweer Kennemerland (Veiligheidsregio Kennemerland)
De brandweer geeft een zeer uitgebreid advies over de diverse veiligheidsrisico’s in het
plangebied. Hieronder is alleen het advies vermeld dat rechtstreeks van toepassing is op het
bestemmingsplan.
reactie:
1. In de toelichting wordt gesproken in hoofdstuk 5.2 pagina 37 over de Rijksweg A9 als
een van de aanwezige risicobronnen. Dit moet echter de A22 zijn. Ook de tabel met
vervoershoeveelheden genoemde bij deze risicobron moet vervangen worden door
een tabel van de A22. De A9 ligt buiten het invloedsgebied en buiten de
effectgebieden van de A9 en vormt dus geen relevante risicobron voor het
plangebied.
commentaar:
1. Het bestemmingsplan wordt aangepast.
5. Rijkswaterstaat
reactie:
1. Paragraaf 5.2: Het groepsrisico (GR) is de maat dat een groep van 10 personen of
meer slachtoffer wordt van een ongeval bij een risicovolle activiteit (nu staat er groep
slachtoffers).
2. Paragraaf 5.2.1: In de definitieve uitwerking kan voor de PR (plaatsgebonden risico)
en GR waarden naar de genoemde risicoanalyses/studies verwezen blijven worden.
PR waarden zullen niet wijzigen t.g.v. plan (het plan heeft immers geen gevolgen voor
de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die vervoert, gebruikt of geproduceerd worden,
noch op de kans dat er daarbij een incident optreedt). Om de hoogte van het GR uit
die studies te kunnen gebruiken moet nader onderbouwd worden dat het nieuwe
bestemmingsplan niet tot verhoging van het aantal aanwezigen (bevolkingsdichtheid)
leidt, zoals die in die risicoanalyses/studies zijn gemodelleerd. Indien wel sprake is
van toename van de bevolkingsdichtheid moet nader onderzocht worden of het GR
van de activiteiten met gevaarlijke stoffen hierdoor zal toenemen (waar mogelijk
kwalitatief door te onderbouwen waar en met hoeveel personen in 1%
letaliteitsafstand van elke activiteit wijzigt en waarom dat geen effect heeft op hoogte
GR, waar dat niet mogelijk is met een kwantitatieve berekening).
3. In het voorontwerp bestemmingsplan Velsen-Noord staat niet dat er onderzoek is
uitgevoerd naar de aanwezigheid van nieuwe geluidsgevoelige locaties binnen de
geluidcontouren van de weg (400 meter aan weerszijde van de weg). De Brede
School valt mogelijk net buiten deze contour, maar de woonwagenlocatie valt er zeker
binnen. Er is dus geen onderzoek in het kader van wegverkeerslawaai uitgevoerd. De
gemeente Velsen zal nog onderzoek uit moeten voeren.
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commentaar:
1. Het bestemmingsplan wordt aangepast.
2. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. De locaties waar
ontwikkelingen te verwachten zijn aan de orde gesteld in paragraaf 5.2.2. De
conclusie hiervan is dat, gelet op de omvang van de voorgenomen plannen en de
hoogte van het huidige groepsrisico, vanuit het oogpunt van externe veiligheid geen
belemmeringen worden verwacht. Nader onderzoek is niet nodig.
3. Naar aanleiding van de reactie is de geluidsbelasting uitgerekend door de
Omgevingsdienst IJmond. Als gevolg van de alle gezoneerde wegen samen, inclusief
de A22, wordt op het woonwagenterrein de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai, 48 dB(A), niet overschreden. De toelichting van het
bestemmingsplan wordt aangevuld met deze informatie.
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4. CONCLUSIE
Conclusies uit de inspraak
Uit de ingediende reacties vloeien de volgende wijzigingen van het bestemmingsplan voort:
1.1.
Wijzigen woonbestemming naar Kantoren, conform de feitelijke situatie en het
vigerende bestemmingsplan.
1.2.
Overname bouwvlak uit het vigerende bestemmingsplan.
1.3.
Aanpassen nokhoogte van 9 naar 10m.
1.4.
Overname bestaande goothoogte van het bijgebouw (6m).
2.1.
Opnemen extra aanduiding ‘sport’, waarmee ook het tenniscomplex planologisch is
vastgelegd.
2.2.
De ligging van de waterkering op de verbeelding wordt aangepast conform de legger
(situatiekaart 110 t/m 112, legger Amsterdam). Ten hoogte van de Andreaweg is een
beschermingszone opgenomen, ook deze zal op de verbeelding worden aangeduid
zoals wettelijk vereist is op grond van het Barro.
2.3.
In artikel 22.3 het juiste hoogheemraadschap (Hollands Noorderkwartier) opnemen.
Conclusies uit het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro
Uit de ingediende vooroverlegreacties vloeien de volgende wijzigingen van het
bestemmingsplan voort:
1.1.
Aanpassing toelichting i.v.m. de ladder voor duurzame verstedelijking bij de
wijzigingsbevoegdheden voor woningbouw op de Triangellocaties.
1.2.
Tekstuele aanpassing: “Luchthavenindelingsbesluit” moet zijn
“Luchthavenindelingbesluit Schiphol”.
1.3.
Aanpassing toelichting vanwege de opnieuw vastgestelde Provinciale Ruimtelijke
Verordening (besluit februari 2014).
1.4.
Aanpassing toelichting vanwege het nieuwe Milieubeleidsplan 2015-2018.
1.5.
Aanpassing toelichting vanwege het recente Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur 2014-2018.
1.6.
Aanpassing toelichting over het provinciaal waterplan.
1.7.
Aanpassing toelichting vanwege de Agenda Groen en het Natuurbeheerplan 2016.
2.1.
De afsluiterlocatie wordt, binnen de bestemming ‘Verkeer’, bestemd door middel
van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - afsluiterlocatie'.
2.2.
Ter plaatse van de Wijkerstraatweg (Meba terrein) ligt de bestemming ‘Leiding-Gas’ in
een bouwvlak. Ter plaatse van de dubbelbestemming mag niet worden gebouwd. Het
bouwvlak wordt aangepast, zodat deze niet samenvalt met de bestemming ‘LeidingGas’.
2.3.
Rondom het gasontvangstation wordt de aanduiding ‘veiligheidszone-bedrijven’
opgenomen.
4.1.
In de toelichting wordt hoofdstuk 5.2 aangepast. De Rijksweg A9 moest de A22 zijn.
De tabel met vervoershoeveelheden wordt ook aangepast.
5.1.
Tekstuele aanpassing.
5.3
De toelichting wordt aangevuld n.a.v. de uitgevoerde berekening van de
geluidsbelasting.
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4A. AMBTELIJKE WIJZIGINGEN
Het tankstation aan de Wenckebachstraat 146 te Velsen Noord heeft de verkoop van LPG
beëindigd. In de loop van 2015 zal de LPG-tank verwijderd worden en zal het bedrijf een
verzoek doen tot het intrekken van de omgevingsvergunning milieu voor de verkoop van
LPG. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.
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5. VERVOLGPROCEDURE
1.
Na verwerking van de inspraakresultaten en de resultaten van het art. 3.1.1 Bro
overleg wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gelegd. In die
periode kunnen zienswijzen tegen het plan bij de Gemeenteraad worden ingediend.
2.
Op basis van de ingediende zienswijzen wordt een Nota van Zienswijzen gemaakt
waarin de ingediende zienswijzen worden besproken.
3.

Het plan wordt door de gemeenteraad (al dan niet gewijzigd) vastgesteld.

4.
Na vaststelling door de gemeenteraad volgt een tweede ter visie legging van zes
weken met de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.
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bijlage 1

SCHRIFTELIJKE
INSPRAAKREACTIES
en reacties art 3.1.1 Bro-overleg
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Het voorontwerpbestemmingsplan Velsen – Noord geeft aanleiding tot een enkele opmerkingen.
1.
§3.2 Nieuwe ontwikkelingen
Deze paragraaf beschrijft de ontwikkeling van 65 tot ca. 100 woningen. Zie de opmerking over het BRO (Ladder
voor duurzame verstedelijking) onder 3.
2.
§ 4.3.1 “Luchthavenindelingsbesluit (LIB)” moet zijn Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Zonder s en
met Schiphol, er zijn meer luchthavenindelingbesluiten voor andere lchthavens.
3.
4.3.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
Hier noemt de toelichting het Barro, maar niet het Besluit ruimtelijke ordening (BRO), meer in het bijzonder artikel
3.1.6, tweede lid, van het BRO. Dit is de Ladder voor duurzame verstedelijking. Uit de toelichting moet blijken dat
de nieuwe woningbouw voorziet in een actuele regionale behoefte. Zie ook punt 1.
4.
In hoofdstuk 4 mis ik de Provinciale Ruimtelijke Verordening (toch niet Structuurvisie? zie 4.4.5). Die is
in februari 2014 opnieuw vastgesteld als Provinciale Ruimtelijke Verordening.
5.
§ 4.4.2 Provinciaal milieubeleidsplan Noord-Holland
Deze paragraaf is geheel achterhaald door vaststelling van het Milieubeleidsplan 2015-2018 op 15 december
2014. Het plan is hier te vinden: http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Milieu/ProvinciaalMilieubeleidsplan.htm
6.
4.4.3 Provinciaal verkeers- en vervoersplan
Omdat dit plan ziet op de periode 2007-2013 verdient het aanbeveling dat ook in de toelichting te vermelden en
in te gaan op het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2014-2018 Dat kunt u hier vinden en
downloaden: http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Verkeer-en-vervoer/Verkeers-en-vervoerplan.htm (onder
aan de bladzijde).
Afhankelijk van uw beoordeling van dat document kunt ook volstaan met de vermelding dat er geen voor dit
plangebied van belang zijnde zaken spelen.
7.
§ 4.4.4 Provinciaal waterplan
De tekst is gedateerd.
De ontwerp-Watervisie ligt vanaf 6 januari 2015 voor zes weken ter inzage. In deze Watervisie bepaalt de
provincie wat er tot 2021 op watergebied centraal moet staan. Op deze pagina kunt de watervisie binnenhalen:
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Publicatie-ontwerpWatervisie-2021.htm (onder aan de
bladzijde).
8.
§ 4.4.5 Structuurvisie 2040
De tekst behoeft aanpassing vanwege de hernieuwde vaststelling in februari 2014 van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening (zie boven).
9.
In hoofdstuk 4 mis ik de agenda Groen (http://www.noordholland.nl/web/Actueel/Dossiers/Dossier/Nieuwe-Agenda-Groen.htm ) en het Natuurbeheerplan 2016:
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Ontwerp-natuurbeheerplan-2016-ter-inzage.htm. Wellicht
kunt u afhankelijk van uiw beoordeling volstaan met vermelding dat deze documenten niet van belang zijn voor
de in het ontwerpbestemmingsplan voorziene ontwikkelingen.
10.
Tenslotte wijs ik u op de aanstaande wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de
Structuurvisie Noord-Holland 2040. Op maandag 9 februari 2015 is de Commissie Ruimte en Milieu akkoord
gegaan met tervisielegging van de ontwerpstukken. Dat zal naar verwachting tegen eind februari 2015 gebeuren.
De stukken die op de provinciale webstek staan
(http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/default.aspx?GAAgendatypecode=14), de punten 10.c en 10.d,
ondergaan naar aanleiding van bespreking in de commissie nog wijziging vóór ter visie legging.
De besluitvorming hierover (vaststelling wijzigingen van de verordening en de structuurvisie) vindt plaats na de
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statenverkiezingen van 18 maart 2015, naar verwachting na de zomer van dit jaar.
Voor een nadere toelichting houd ik mij beschikbaar. Graag verneem ik of dit bericht toereikend is.
Met vriendelijk groet,

Ton Gerlings
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Sector Interbestuurlijk Toezicht
Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Dank voor het toesturen van het voorontwerp bestemmingsplan Velsen Noord, met uiterste reactietermijn 20
maart 2015.
Hierop hebben wij enkele opmerkingen:

Externe Veiligheid
Paragraaf 5.2: Het groepsrisico (GR) is de maat dat een groep van 10 personen of meer slachtoffer
wordt van een ongeval bij een risicovolle activiteit (nu staat er groep slachtoffers).
Paragraaf 5.2.1: In de definitieve uitwerking kan voor de PR (plaatsgebonden risico) en GR waarden
naar de genoemde risicoanalyses/studies verwezen blijven worden. PR waarden zullen niet wijzigen t.g.v. plan
(het plan heeft immers geen gevolgen voor de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die vervoert, gebruikt of
geproduceerd worden, noch op de kans dat er daarbij een incident optreedt). Om de hoogte van het GR uit die
studies te kunnen gebruiken moet nader onderbouwd worden dat het nieuwe bestemmingsplan niet tot verhoging
van het aantal aanwezigen (bevolkingsdichtheid) leidt, zoals die in die risicoanalyses/studies zijn gemodelleerd.
Indien wel sprake is van toename van de bevolkingsdichtheid moet nader onderzocht worden of het GR van de
activiteiten met gevaarlijke stoffen hierdoor zal toenemen (waar mogelijk kwalitatief door te onderbouwen waar
en met hoeveel personen in 1% letaliteitsafstand van elke activiteit wijzigt en waarom dat geen effect heeft op
hoogte GR, waar dat niet mogelijk is met een kwantitatieve berekening).
Geluid
Het voor ontwerp bestemmingsplan Velsen-Noord staat niet dat er onderzoek is uitgevoerd naar de
aanwezigheid van nieuwe geluidsgevoelige locaties binnen de geluidcontouren van de weg (400 meter aan
weerszijde van de weg). De Bredeschool valt mogelijk net buiten deze contour, maar de woonwagenlocatie valt
er zeker binnen.
Er is dus geen onderzoek in het kader van wegverkeerslawaai uitgevoerd. De gemeente Velsen zal nog
onderzoek uit moeten voeren.
-Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en dat de opmerkingen worden meegenomen in de
verdere planprocedure.

Met vriendelijke groet,
Ymke Koperberg
Adviseur RO loket, Afdeling Vergunningverlening
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